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Kvalitetsredovisning för Åva gymnasium läsåret 
2020/2021 

Förslag till beslut 

Gymnasie- och näringslivsnämnden beslutar att godkänna rapporten 

Kvalitetsredovisning Åva gymnasium läsåret 2020/2021, daterad den 27 

september 2021. 

Sammanfattning 

Täbys kommunala gymnasium fortsätter att anordna en utbildning av hög 

kvalitet. Det faktum att Åva gymnasium på grund av den pågående pandemin till 

stor del har bedrivit fjärr- och distansundervisning, framförallt för årskurs 2 och 

3, har präglat det här läsåret på flera sätt. En positiv konsekvens är att skolan på 

grund av detta har tagit ett rejält kliv framåt när det gäller digitalisering. Varje 

medarbetare har utifrån sin nivå utvecklat nya digitala färdigheter. När 

gymnasieskolorna nu åter har öppnats för eleverna tar skolans personal tillvara 

på det bästa från fjärrundervisningen och använder det i klassrummen.  

När det gäller genomsnittlig betygspoäng för elever med gymnasieexamen är 

resultatet på yrkesprogrammen våren 2021 14,1, vilket är högre än föregående 

läsår (13,7). På de högskoleförberedande programmen är den genomsnittliga 

betygspoängen 15,0 vilket är samma som 2020. Åva gymnasium är läsåret 

2020/2021 en skola som präglas av trygghet och trivsel enligt de allra flesta 

eleverna på skolan. Det har skett en markant ökning av resultaten i årets enkäter 

jämfört med ifjol, både när det gäller trygghet och trivsel men också på området 

nöjdhet. Resultatet indikerar att skolan lyckats väl med att skapa trygghet under 

pandemin. 
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Ärendet 

Enligt skollagens fjärde kapitel ska varje huvudman, förskole- och skolenhet 

systematiskt och kontinuerligt planera, följa upp och utveckla utbildningen. På 

enhetsnivå ska kvalitetsarbetet genomföras under medverkan av lärare, övrig 

personal och elever. Elever ska ges möjlighet till delaktighet och inflytande i 

utbildningen och vårdnadshavare ska ges möjlighet till insyn och samverkan. 

Arbetet ska också dokumenteras. 

Rapporten är en sammanställning och analys av det systematiska kvalitetsarbetet 

på Åva gymnasium läsåret 2020/2021.  

Måluppfyllelsen för Åva gymnasium är huvudsakligen god. Inom målområdena 

normer och värden, kunskaper samt medarbetarengagemang är målen uppnådda. 

Inom målområdet elevers ansvar och inflytande har skolan dock inte nått målen 

och det är därför ett prioriterat utvecklingsområde till nästa år. Skolan har 

genomfört djupintervjuer med elever för att få ytterligare information om vilka 

förbättringar som behöver göras.  

Åva gymnasium fortsätter sitt intensiva utvecklingsarbete med ett antal 

identifierade aktiviteter för att bland annat höja meritpoängen, öka 

examensgraden, få fler elever att fullfölja sin utbildning samt öka upplevelsen av 

elevinflytande och studiero på lektionerna. 

Ekonomiska överväganden 

Ärendet innebär inte några ekonomiska konsekvenser att ta hänsyn till. 

Maria Assarsson 
Utbildningschef 

Lillemor Larsson 

Gymnasiechef 



 

 

Tjänsteutlåtande 

2021-09-27 

Dnr GNN 2021/129-66 

3(3) 

Bilagor 

- Kvalitetsredovisning Åva gymnasium läsåret 2020/2021, daterad den 27 

september 2021 

Expedieras 

Utbildningschef Maria Assarsson 

Gymnasiechef Lillemor Larsson 

Utredare Lena Lindegren 
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